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ΠΡΟΣ
Ko Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου
ΚΟΙΝ.
1. Υπουργό Εσωτερικών Κο Χ. Καστανίδη
2. Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Κο Λ. Ρακιντζή
ΘΕΜΑ : Αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης έργων και κατάτµηση Τεχνικού
Προγράµµατος
Αξιότιµε κ Γενικέ Γραµµατέα ,
Σε πρόσφατη επιστολή µας σας εκφράσαµε την ανησυχία µας για την πρόθεση
των ∆ήµων να προβούν σε κατατµήσεις των Τεχνικών προγραµµάτων τους και σε
απευθείας αναθέσεις έργων, σε ηµετέρους, οικονοµικού αντικειµένου από 7.000,00 έως
15.000,00 ευρώ, διαδικασία που δηµιούργησε τεράστια οικονοµικά ανοίγµατα στους
νεοσύστατους ∆ήµους, αφήνοντας µία διάχυτη οσµή «διαπλοκής» και «συναλλαγής» .
∆υστυχώς σήµερα επιβεβαιωνόµαστε, βλέποντας τις απευθείας αναθέσεις να
έχουν µπει στο ηµερήσιο πρόγραµµα των ∆ήµων, πολλές φορές δε, αδιαφορώντας για
κάθε έννοια νοµιµότητας και χρηστής διοίκησης, όπως ρητά το Σύνταγµα ορίζει,
αγνοώντας ακόµα και νόµιµα κατατεθειµένες προσφορές συµµετεχόντων για την
κατασκευή έργων, δηµιουργώντας πλέον µία νέα πελατειακή σχέση των ∆ήµων µε
ηµετέρους, προκαλώντας νέα διασπάθιση ∆ηµοσίου χρήµατος, στις ιδιαίτερα µάλιστα
δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνουν τόσο οι ∆ήµοι όσο και η Χώρα
γενικότερα.
Εσχάτως βλέπουµε, ότι προέκυψε νέα γενιά αναθέσεων, βαφτίζοντας τα έργα
Υπηρεσίες, ώστε χωρίς προκηρύξεις και µε µόνο την Απόφαση ∆ηµάρχου (αφού
προηγουµένως έχουν φροντίσει για τις απαιτούµενες κατατµήσεις) να ανατίθενται έργα
σηµαντικών προϋπολογισµών, διότι µε αυτόν τον τρόπο δεν γίνονται γνώστες των
παραπάνω τα θεσµοθετηµένα συλλογικά όργανα των ∆ήµων (∆ηµοτικό Συµβούλιο,
Οικονοµική Επιτροπή κλπ.) παρά µόνο όταν κληθούν να πληρώσουν έργα που κανείς
δεν ξέρει αν έγιναν, παρά µόνο ίσως ο ∆ήµαρχος και οι στενοί συνεργάτες του.
Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω, κρίνουµε ιδιαίτερα σηµαντική, την µη
εφαρµογή των άρθρων 67 και 75 του Ν3852/2010 και τα οποία ρητά υποχρεώνουν
τους ∆ήµους, να αναρτούν τις προσκλήσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της
Οικονοµικής Επιτροπής στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η µη τήρηση των παραπάνω
βοηθά στο να µην γίνονται ευρέως γνωστά κρίσιµα θέµατα παρά µόνο στους λίγους
που «από σύµπτωση» θα ενηµερωθούν.
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Γνωρίζοντας την τραγική οικονοµική κατάσταση των ∆ήµων σήµερα, µε
απλήρωτους σχεδόν όλους τους λογαριασµούς προηγουµένων ετών συναδέλφων µας,
µε πρόγραµµα δηµοπράτησης έργων ανύπαρκτο οδηγώντας
σχεδόν όλες τις
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Νοµού σε την ανεργία , η διαδικασία απευθείας
ανάθεσης έργων αποτελεί µεγάλη πρόκληση δηµιουργώντας τεράστια ερωτήµατα για
την νοµιµότητα όλων αυτών των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
Ζητάµε λοιπόν άµεσα την παρέµβαση σας να σταµατήσει κάθε διαδικασία απευθείας
ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων επιµένοντας σε ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες
διαγωνισµών ..
Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία

Με εκτίµηση
Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ
∆υτικής Ελλάδας
Β. Βλασταράς
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